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TEXTO DE APOIO - SUSTENTABILIDADE E DIREITOS HUMANOS 

 

Garantia de direitos 

 

Todos os dias ouvimos, nos mais diversos meios de comunicação, notícias em que os 

direitos humanos são mencionados e evocados, e é comum associarmos esse tema a um ou outro 

assunto específico. Mas, você sabia que ele está presente em nossas vidas mais do que 

imaginamos? 

Em 1948 a Organização das Nações Unidas (ONU) promulgou a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que reúne os direitos que qualquer pessoa, independente do gênero, classe, 

etnia, nacionalidade, faixa etária, profissão ou qualquer outra característica, tem direito.  

Esses são considerados direitos naturais e universais, que valem desde o nascimento e nos 

acompanham durante toda a vida, e são baseados em necessidades históricas -  por isso a lista de 

Direitos Humanos é revisada constantemente e novos itens são adicionados a fim de atender a 

problemas contemporâneos que afetam a vida humana! 

Além de ser um compromisso firmado internacionalmente, os Direitos Humanos também 

estão presentes na Constituição brasileira que prevê um conjunto de leis que promovem políticas 

públicas de proteção e promoção de direitos. 

Talvez os mais conhecidos sejam o direito à vida, à liberdade e à igualdade, mas também 

existem outros direitos que garantem o acesso à educação, à saúde, à alimentação, ao transporte, 

ao lazer, à segurança, ao meio ambiente equilibrado e muito mais. 

A garantia de direitos depende do compromisso individual e coletivo, que só pode ser 

mobilizado por meio do acesso à educação que conscientize para essa prática! 

Dada a importância desse tema, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca o papel 

de redes e sistemas de ensino e de escolas como atores responsáveis pela incorporação de 

propostas pedagógicas que busquem promover os direitos humanos de forma permanente, 

transversal e integradora, sem se limitar a uma etapa da educação básica, conteúdo ou área 

específica. 
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A educação para os direitos humanos deve incentivar o trabalho colaborativo e estimular 

relações respeitosas pautadas na empatia e no respeito a toda forma de vida, além de promover 

conteúdos que contribuam para a leitura crítica do mundo e estimulem a curiosidade e o espírito 

investigativo para transformar a realidade.  

A escola destaca-se como lugar privilegiado de encontro de diferentes culturas e saberes: 

cada professor(a), aluno(a), funcionário(a), carrega consigo uma história e vivência única. Por isso, 

é fundamental que todo educador e educadora esteja ancorado na realidade da comunidade 

escolar e nas diferentes vivências para propor uma aprendizagem significativa por meio de 

atividades, projetos e outras práticas educativas para conscientizar os estudantes acerca da 

realidade que eles vivem, identificando as causas dos problemas enfrentados e o que cada um 

pode fazer para promover a garantia de direitos. 

 Ao falar sobre direitos humanos, também é importante propor a reflexão de que, apesar 

de serem universais, algumas têm menos acesso e garantia aos seus direitos.  

Além disso, os estudantes também podem multiplicar tudo o que aprendem na escola 

sobre essa temática para os seus familiares e/ou responsáveis. Que tal envolver essas pessoas 

nessas atividades também? 

Trabalhar práticas e valores alinhados a uma cultura que promova a garantia de direitos na 

escola é central e urgente para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e 

democrática. Por meio da educação, é possível formar sujeitos críticos e ativos, que reconhecem o 

poder do indivíduo para promover mudanças e transformar a realidade, além de mobilizar outras 

pessoas para o mesmo fim.  

 

Para se inspirar: O livreto EDH para Todas as Idades traz sugestões de 

atividades para trabalhar a temática dos Direitos Humanos em cada 

uma das etapas da Educação Básica. Disponível em: 

https://respeitarepreciso.org.br/cadernos-respeitar/edh-para-todas-

as-idades/ 

 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-

dos-direitos-humanos 
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